
 

 مقدمة 

الريـاح   وأمنـاط  املعتـادة كـاحلرارة  املناخيـة  الظـروف  فـي  اخـتالل  املنـاخ" أبهنـا  "تغيـر  متيز كل    والتساقطاتتعـرف ظـاهرة  التـي 

منطقة علـى األرض، وتـؤدي وتيـرة وحجـم التغيـرات املناخيـة الشـاملة علـى املـدى الطويـل إلـى تـأثريات هائلـة على األنظمة  

الطبيعية، كما ستؤدي درجات احلرارة املتفاقمة إىل تغري يف أنواع الطقس كأمناط الرايح وكمية املتساقطات وأنواعها،    احليوية 

إضافة إىل حدوث عدة أحداث مناخية قصوى حمتملة؛ مما يؤدي إلـى عواقـب بيئيـة واجتماعيـة واقتصادية واسعة التأثري وال  

 . ميكن التنبؤ هبا

 ة وأثرها التغيرات المناخي

ظاهرة   يف  جليا  نشاهده  األرض  علي كوكب  امللحوظ  املناخية  التغريات  درجــات    االحتباس أتثري  سـجلت  حيث  احلراري 

درجــة مئويــة. حيــث أدت األنشــطة    7,0 – 5,0احلـرارة لسـطح األرض زيــادة مطـردة خـالل املائــة عـام املاضـية تتــراوح بـني  

ا ينتج عن  البشــرية  الذي  االحتباس احلراري  غــازات  انبعاثــات  معــدل  زيــادة  إلــى  والتكنولوجيــة  الصــناعية  الثــورة  فــي  ملتمثلــة 

وهذا أدي بدوره إيل زايدة درجة    اجلوياحلراري ابلغالف    االحتباس حرق الوقود األحفوري تؤدي إيل زايدة تركيزات غازات  

 .بلدان العاملاحلرارة يف مصر والكثري من 

 غازات االحتباس الحراري

 :وهيغازات االحتباس احلراري الستة الرئيسية  علىجيب أن نلقي نظرة سريعة  املناخيةالتغريات   يف البداية قبل احلديث عن

 .CO2 اثين أكسيد الكربون  .1

2. CH4   2امليثان. 

 .N2O اثين أكسيد النيرتوز .3

 .PFCs ات البريوفلوروكربونمركب .4

 . HFCs مركبات اهليدروفلوروكربون .5

 .SF6 سادس فلوريد الكربيت .6



 climate change البيئة علىالتغيرات المناخية وأثرها 

األرضية   الكرة  لتدفئة  الشمس  طاقة  من  جزء  حببس  اجلوي  الغالف  قيام  على  املذكورة  احلراري  االحتباس  غازات  تعمل 

  .املنـاخ. وال تشـكل تلـك الغـازات مصـادر تلـوث بقـدر كوهنـا مـؤثرة علـى ظـاهرة االحتـرار العـامليواحلفاظ على اعتدال 

حيـث يشـكل ثـاين أكسـيد الكربـون أحـد أهـم الغـازات التـي تسـاهم فـي مضـاعفة هـذه الظـاهرة البيئية إذ يـتم إنتاجـه أثنـاء  

نتيجـة إزالـة الغابـات    امتصاصهي فـي مصـانع الطاقـة والسـيارات وغريهـا، إضـافة إلـى عـدم  حـرق الفحـم والـنفط والغـاز الطبيعـ

 .بشـكل واسـع

ـب  هنـاك غـاز آخـر لتغري املناخ وهـو امليثـان املنبعـث مـن مـزارع األرز وتربيـة البقـر ومـدافن املخلفـات وأشـغال املنـاجم وأانبي 

 .الغـاز

 . يد النيتـروز النـاتج مـن األسـمدة وغريهـا مـن الكيميائيـات فهـو يسـاهم أيضـا فـي احتباس احلرارة أمـا ثـاين أكسـ 

 الزراعة والصناعة والسياحة  علىأثر التغيرات المناخية 

اع  من املتوقع تعرض مصر وبشكل كبري لعدد من املخاطر والتهديدات واليت تتمثل فـي ارتفـاع مسـتوى سـطح البحر، وارتف

احملاصيل وأتثر   أنواع  بعـض  زراعـة  الزراعيـة وصـعوبة  اإلنتاجيـة  وتـأثر  امليـاه  مـوارد  نقـص  ذلـك مـن  يتبع  احلرارة؛ وما  درجات 

 . املناطق السياحية وكذا الصحة العامة والبنية التحتية؛ وابلتايل أتثر قطاعات الطاقة والصناعة وأمن الغذاء واالقتصاد القومي

 السياحة علىت المناخية أثر التغيرا

ســم ســوف يــؤدى إلــى غــرق املنــاطق الســاحلية    59إلــى    18تؤكــد األحباث العلمية أن ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر مــن  

دد من  املنخفضــة ودلتــا هنــر النيــل ، وأشارت حبوث أخري سوف يؤدي ارتفاع منسوب مياه البحرين األمحر واملتوسط إىل ع

السلبية   تزيد    علىالتداعيات  واليت  السياحية  تلـك    ٦٠٠  علىاملشروعات  ستتأثر  عاملي. كما  وفندق  سياحي  منتجع 

املياه   حرارة  درجـة  ارتفـاع  ظـل  فـي  واالسـتثمارات  املرجانيـة    –املشـروعات  الشـعاب  علـي  سيؤثر  مما  األمحر  ابلبحر  خاصة 

ـة، ممـا يصـعب مـن عمليـات الصـيد، ابإلضـافة إلـى أن نقـص الشـواطئ الصـاحلة لالرتيـاد  وابيضاضـها وهـروب الكائنـات البحري 

سـوف يـؤثر سـلبا علـى اخلـدمات السياحية مما يؤدي إىل سرعة تدهورها وابلتايل اخنفاض معدالت السياحة وزايدة معدالت  

 . البطالة



 الزراعة  علىأثر التغيرات المناخية 

%مـن إمجـايل النـاتج    20دورا كبريا يف توفري الغذاء للبشر حيث أشار التقرير الدوري أن الزراعة تسـاهم حبـوايل تلعـب الزراعـة  

% مـن األراضـي الزراعيـة تعتمـد علـي نظـم الـري املتدنيـة الكفـاءة والتـي تسـببت فـي فقـد كبيـر لكميات  70احمللـي وأكثـر مـن 

 : راضي، ومشاكل التملح، وتتلخص التأثريات املتوقعة على هذا القطاع يف اآليتاملياه وتدهور إنتاجية األ

 

نقـص فـي إنتاجيـة احملاصـيل الزراعيـة، وتـأثريات سـلبية علـى الزراعـة نتيجـة تغيـر معـدالت وأوقـات موجـات احلرارة )مثل فرتة   •

 .املواحل(التزهري يف 

وت • املـاء  إلـى  االحتيـاج  معـدالت  زيـادة  وارتفـاع  االحرتار  موجة  نتيجـة  و حتدث  الرتبـة  آتكـل  معـدالت    البخر حيثزايـد 

حـوايل   الزراعـة  ممارسـة    85تسـتهلك  فـان  ذلـك  علـي  عـالوة  للميـاه،  السـنوية  املـوارد  إمجـايل  غيـر    سبل %مـن  الـري  إدارة 

هـذا ابإلضـافة إيل الزراعة غري املستدامة وإىل تغري خريطة التوزيع اجلغرايف  املالئمـة سـوف تـؤثر علـي مصـادر امليـاه فـي مصـر،  

 .التصحر للمحاصيل الزراعية، وأتثر الزراعات اهلامشية وزايدة معدالت 

 التحوالت المناخية والتأثير على المناطق الساحلية 

 .األخرىغرق بعض املناطق املنخفضة يف مشال الدلتا وبعض املناطق الساحلية  •

 زايدة معدالت حنر الشواطئ وتغلغل املياه املاحلـة فـي الرتبـة، وتـداخل ميـاه البحـر مـع امليـاه اجلوفيـة ونقـص  •

 . اإلنتاجية الزراعية

 

تشعار عـن بعـد تـأثر سـاحل دلتـا النيـل ومـدن السـاحل الشـمايل ملصر  وقد أظهر مسح نظم املعلومات اجلغرافية وتقنيات االس

 . على املدى البعيد نتيجة ارتفاع مستوى سطح البحر 

 

جــودة   وتــأثر  الســواحل،  مــن  القريبــة  اجلوفيــة  امليــاه  خمــزون  تـأثر    األراضيتــأثر  إلـى  ابإلضـافة  هـذا  واملستصـلحة،  الزراعيــة 

الزراعيـة وتغييـر إنتاجية بعض    األراضيخسـائر فـي و ـياحة والتجـارة واملـوانئ ابملنـاطق السـاحلية. كمـا سـيؤدى إلـى اخنفـاض الس

 . احملاصيل الغذائية كاألرز والقمح وصـعوبة زراعـة بعضـها ويف الرتكيب احملصويل السائد يف مصر 



 غير المناخيالت علىارتفاع درجات الحرارة وأثره 

اجلو املعتدل من أهم التحدايت اليت تتسابق عليها مجيع الدول يف سبيل رفاهية املواطن هبا ، ومن من املنتظر أن تؤدى زايدة  

وأيضا تؤدي هذه    ابالستقرار معدالت وشدة املوجات شديدة الوطأة كاحلرارة والربودة وعدم أحساس املواطنني هبذه الدول  

إلـى تذبـذب إلـى اخنفـاض    املوجات  التصـحر واجلفـاف ممـا سـيؤدي  وزيـادة معـدالت  معـدل سـقوط األمطـار كمياً ومكانيـاً 

ــات  إنتاجيـة بعـض احملاصـيل الغذائيـة كـاألرز والقمـح وصـعوبة زراعــة بعضـها، وزيــادة االحتيـاج إلــى املـاء نتيجــة ارتفـاع درج

الب معـدالت  وارتفــاع  األمراض  احلـرارة  وبعض  التغذية  سوء  وانتشار  احلية،  الكائنات  من  األنواع  بعض  واختفاء  خــر، 

 . النامجة عن الفقر املائي وشح الغذاء كاملالراي

 المياه على وتأثيرهاالتغيرات المناخية 

لدراسـات احلكومية أن  ، وقد أثبتـت اوتنميهجيب أن تعمل البشرية من أجل احلفاظ عليه    الذياملاء سر احلياة، وهو املورد  

خاصـة فـي قطـاعي الزراعـة والصـناعة تتسـبب فـي زيـادة الضـغط علـى مصادر    االستهالكالزايدة السـكانية وزيـادة معـدالت  

ادة  املياه. كما تشـري بعـض البحوث إلـى حـدوث تباعـد فـي فتـرات سـقوط األمطـار مـع زيـادة معـدل اهلطـول ممـا يـؤدى إلـى زيـ

احتمـاالت حـدوث للفيضـاانت أو فتـرات طويلة األجل مـن اجلفـاف. ابإلضـافة إلـى متلـح اخلزانـات اجلوفيـة الساحلية نتيجة  

 . لزايدة تداخل مياه البحر 

 

حىت  تدفقات املياه    يف سيؤثر ارتفاع درجات احلرارة أيضاً على منسوب مياه هنر النيل؛ حيث من املتوقع أن يشهد تراجعاً  

،مما جيعل من الضروري تطـوير وتطبيـق أسـاليب فعالـة للتعامـل مـع هـذا الوضـع سـواء فـي الزراعـة أو يف الطاقة    2040عام  

 . %على الطاقة الكهرومائية  12ذلك أبن مصر تعتمد بنسبة  

 

 

 .البحارناطق الساحلية وارتفاع حرارة مياه أتثر اإلنتاج السمكي ابلتغريات املناخية نتيجة تغري األنظمة االيكولوجية يف امل •

 .السابقةالتأثريات االقتصادية واالجتماعية املرتتبة على كل من الظواهر   •

يــر أكثــر  أشــارت النتــائج إلــي تكبــد مــدن دلتــا النيــل والســاحل الشــمايل خلســائر مجة نتيجة الظواهر املناخية وتتمثــل فــي هتج 

ألـف فرصـة    214مليــون شــخص يشتغلون ابلزراعة والصيد البحري، هذا ابإلضافة إىل التجارة والصـناعة، وضـياع    2مــن  



بـأكثر من   السياحية يف حالة ارتفاع    35عمـل تقـدر  املناطق  مليار دوالر من قيمة األرض واملمتلكات. ومن املتوقع أتثر 

 . سم  50مستوى سـطح البحر إىل  

 ات المناخية على الصحةأثر التغير

املتطلبـات    علىيعترب تغري املناخ من املشاكل العاملية اليت تبحث األمم عن حل جذري هلا ومتثل التغريات املناخية ضررا كبريا  

كمـا    األساسـية للصـحة واهلـواء النقـي وميـاه الشـرب والغـذاء الكـايف واملـأوى اآلمـن حيث تسهم مباشـرة فـي حـدوث الوفيـات 

 . أن االرتفـاع الشـديد فـي درجـات حـرارة اجلـو تـنجم عـنها األمراض القلبية والتنفسية، وخصوصاً بني املسنني

 

وفـي احلـر الشـديد ترتفـع مسـتوايت حبـوب اللقـاح وسـائر املـواد املوجـودة فـي اهلـواء واملسـببة للحساسـية، وميكـن أن يتسبب  

 . بوذلك يف اإلصابة ابلر 

ة،  بـدالً إن تعزيـز االسـتخدام اآلمـن لوسـائل النقـل العـام واسـتخدام الـدراجات اهلوائيـة أو املشـي مـن اسـتخدام املركبـات اخلاص

 الكربون وأن حيسن الصحة العامة  أكسيدميكن أن حيد من انبعااثت اثين 

 المدى القصير علىأثر تغير المناخ 

 : النامجة عن التطور البشرينتائج التغريات املناخية  

 اختالل النظام احليوي للكرة األرضية بوجه عام •

 زايدة متوسط درجة حرارة الغالف اجلوي  •

والقري   • والدلتا  اجلزرية  الدول  غرق  أسباب  من  وهو  واحمليطات(  البحار  أسطح  مستوى  )ارتفاع  القطبني  ذوابن 

 السياحية

 اختالل أمناط األمطار وهو يؤثر بشكل أساسي يف نوابت الفيضان واجلفاف •

 التأثري السليب على إنتاجية األراضي الزراعية وزايدة احتياجاهتا املائية  •

 على الصحة العامة وانتقال األمراض الوابئية  التأثري السليب  •

 التأثري السليب على الثروة السمكية   •

 ، ابيضـاض  الشواطئ اخنفـاض الـدخل القـومي النـاتج مـن السـياحة نتيجـة تغيـر الظـروف املناخيـة ، غـرق    •



 . الشعاب املرجانية ، التأثري السليب على اآلاثر •

 4م°-)   8.1األرض خالل هذا القرن مبقدار )  من املتوقع ارتفاع درجة حرارة •

• ( البحـر  سـطح  مسـتوى  دلتـا    59-  18ارتفـاع  وميجـا  املنخفضـة  السـاحلية  املنـاطق  غـرق  إلـى  يـؤدي  ممـا  سـم( 

 األهنار ، والتأثري على خمزون املياه اجلوفية القريبة من السواحل وجودة األراضي 

 ناطق الساحلية أتثر السياحة والتجارة واملوانئ ابمل •

 اخنفاض يف إنتاجية بعض احملاصيل الغذائية كاألرز والقمح ، وصعوبة زراعة بعضها  •

 Events Extreme زايدة معدالت وشدة املوجات شديدة الوطأة )احلارة والباردة( •

 تذبذب معدل سقوط األمطار كميا ومكانيا   •

 يضاانت )آسيا ونصف الكرة الشمايل ( زايدة معدالت التصحر واجلفاف يف بعض األماكن )أفريقيا( والف •

 ذوابن القشرة اجلليدية وقمم اجلبال الثلجية وأتثر أماكن جذب سياحة التزلق  •

 اختفاء بعض أنواع من الكائنات احلية )أتثر التنوع البيولوجي ( •

 انتشار سوء التغذية وبعض األمراض كاملالراي  •

 ايجابيات تغير المناخ 

إال أهنـا فـي نفـس الوقـت هلـا جوانـب اجيابيـة وذلـك كنتيجـة لزيـادة الدفء    آاثر سلبية املنـاخي هلـا    ابلرغم مـن أن ظـاهرة التغيـر 

العاملي بفعل غازات الصوبة توصل الباحثون إىل نتـائج تعطـي مؤشـرا علـىً  عامـاً إلـى مـا ميكـن أن يرتتـًب على أساليب حبثية  

 . بيوتر للغـالف دفء العامل يف بعض القطاعات وذلك اعتمادا اجلويوجتارب معملية وابتكار مناذج بـالكم 

 : ومن هذه اجلوانب االجيابية ما يلي

حتسـن خـواص منـو النبـات نتيجـة لتحسـني عمليـة التمثيـل الضـوئي بفعـل زيـادة ثـاين أكسـيد الكربـون ، وقـد أثبتت   •

زايدة حماصيل مثل الذرة والذرة الرفيعة وقصب السكر   التجارب أن مضاعفة اثين أكسيد الكربون قد أدت إىل

 . %يف املناطق املعتدلة  50، %بل إن هذه النسبة زادت إىل   10مبقدار  



إطالة فصل النمو نتيجة الرتفاع دجة احلرارة مما ينعكس على انتاجية احملصول فمثالً قدر أن فصل النمو ميكن أن   •

مبقدار   القمـح والذرة وفول    61وبكندا    و أونتارييوماً يف مشال    48يطول  زراعـة  اجلنـوب ممـا ميكـن مـن  يوم يف 

 . الصواي

يتوسـع   • أن  مـثالً  يتوقـع  إذ  الدفء  لزايدة  نتيجة  الباردة  املعتدلة  األقاليم  النباتية يف  النطاقات  حدوث زحزحة يف 

الت نطـاق  فـي  متـوغالً  الشـمايل  الكـرة  نصـف  فـي  الصـنوبرية  الغابـات  احلـدود  نطـاق  إلـى  تنتقـل  حـني  علـى  نـدرا 

 . اجلنوبية هلذه الغاابت حنو الشمال حتت ضغط احلشائش

 الجهود المصرية لمحاربة التغيرات المناخية 

املناخية ملا هلا من أضرار كثرية وضعت احلكومات خططا عدة حملاربتها حيث سـاهم فريـق مـن اخلبـراء املصـريني   والتغريات 

واملخلفـات   السـاحلية  واملنـاطق  الصـحية  والنـواحي  املائية  واملوارد  والزراعة  والنقل  والطاقة  املختلفة كالصناعة  ابلقطاعـات 

العمرا  الـالزم  والصـحة والتخطيط  السياسـات  تقـدير  الثالث والذي يهدف إىل  ين والسياحة يف إعداد تقرير اإلبالغ الوطين 

 . إتباعهـا لتخفيف األضرار املناخية بعد دراسة أضرارها على النواحي املختلفة والقطاعات املتباينة

 

 تطوير البناء المؤسسي 

  اجتماعني ت آلية التنمية النظيفة ، مت مشاركة الوفد املصر ي يف  يف إطار اهتمام مصر ابلعمل علي تفعيل وتنشيط مشروعا 

التابعـة التفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة للتغيـرات املناخيـة خالل النصف  األول    للجـان الوطنيـة املعنيـة آبليـة التنميـة النظيفـة 

  واجتماع األمـم املتحـدة اإلطاريـة لتغيـر املنـاخ    التفاقيةـراف  أبملانيا، أثيوبيـا، كمـا تشـارك مصـر فـي مـؤمتر األط  2012لعام  

دولـة قطـر    يفاألطـراف لربوتوكـول كيوتـو وكـذا اجمللـس التنفيـذي الـدويل آلليـة التنميـة النظيفـة، واملقرر عقد املـؤمتر الثـامن عشـر  

علـي ضرورة استمرار بروتوكول كيوتو بصفته اإلطار القـانوين امللـزم  ، حيـث يؤكـد الوفـد املصـري   2012الشـقيقة بنهايـة العـام 

،والتأكيد على املطالب اخلاصة بدعم    2013يناير    1اثنيـة للربوتوكول تبدأ من    التزام مبوجـب االتفاقيـة، واملوافقـة علـي فتـرة  

 الـدول الناميـة ألنشـطة مشـروعات آليـة



 . ت البرامجيةالتنمية النظيفة وخاصة المشروعا

  2005مشروع منذ بداية عمل اللجنة الوطنية آللية التنمية النظيفة يف عام    39  إىلوصل إمجايل املشروعات يف احلافظة  

حبوايل   يقدر  االنبعااثت  يف  سنوي  خفض  حتقق  اترخيه،  وتكلفة    3.5وحىت  املكافئ،  الكربون  أكسيد  اثين  طن  مليون 

 . الرمليون دو  732استثمارية تبلغ حوايل  

 . مشروع مت تسجيلها دولياً يف اجمللس التنفيذي الدويل آللية التنمية النظيفة 25عدد   -أ

 الطوعي يف إطار اإلجراءات الوطنية للخفض   ا إدراجهابقي املشروعات يتم  -ب

 

 تفعيل اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية  

والتـي تضـم ممثلـي وزارات اخلارجية    2007ئـيس جملـس الـوزراء فـي عـام  تـم تفعيـل اللجنـة الوطنيـة للتغيـرات املناخيـة بقـرار ر 

االقتصـادية   والتنميـة  والصـناعة  والتجـارة  والبتـرول  والطاقـة  والكهربـاء  األراضـي  واستصـالح  والزراعـة  والـري  املائية  واملوارد 

الصـلة؛   ذات  واجلهـات  اهليئـات  مـن  خبـراء  جانـب  إلـى  ابلقطاعـات  والـدفاع،  اخلاصـة  االسـرتاتيجيات  وضـع  علـى  للعمـل 

املائيــة    –والــوزارات املعنيــة )الزراعــة واستصــالح األراضــي   املنـاخ.    –الـري واملــوارد  تغيـر  الكهربــاء والطاقــة( ملواجهــة ظـاهرة 

يانـات واملعلومـات اخلاصـة مبوضـوعات وقضـااي تغيـر املنـاخ،  هـذا ابإلضـافة إلـى وضـع تصـور حنـو إنشـاء مركـز متيـز لتجميـع الب

مـع االسـتفادة مـن اإلمكانيـات املؤسسـية ملركـز معلومـات جملـس الـوزراء، والعمـل على إنشاء مركز وطين لبحوث ودراسات  

ا مع  التنسـيق  علـى  تعمـل  والتكنولوجيـا  للعلـوم  جلنـة  تشـكيل  مع  املناخية،  وتوجه  التغريات  املناخية  للتغريات  الوطنية  للجنة 

العمل البحثي فيما بني املراكز البحثية الوطنية، هـذا ابإلضـافة إلـى إعـداد قائمة ابملشروعات االسرتشادية يف جمايل التخفيف  

 . والتكيف

 

 إنشاء اإلدارة المركزية للتغيرات المناخية  

املناخية يف مصـر؛ حرصـت وزارة الدولـة لشـئون البيئـة علـى إنشـاء اإلدارة  من أجل تطوير وتفعيل الكيان املؤسسي للتغريات  

العامة   عددا واإلدارة املركزيـة للتغيـرات املناخيـة ) مـن اإلدارات العامـة التخصصـية كـاإلدارة العامـة للمخـاطر والتكيـف، تضـم  

نولوجيا تغري املناخ، هذا ابإلضـافة إلـى إدارة معلومات التغريات  للتخفيف وآلية التنمية النظيفة، واإلدارة العامة للبحوث وتك

 : املناخية( واليت تعمل على حتقيق األهداف التالية



 . االرتقاء ابألداء الوطين يف جمال التكيف مع تغريات املناخ يف إطار اخلطط الوطنية للقطاعات املختلفة  •

 . الكربون لتحقيق التنميــة املستدامةاملسامهة يف انتهاج اسرتاتيجية تنموية منخفضة   •

 . زايدة القدرة الوطنية على اجتذاب الدعم الدويل واالستفادة منه  •

التزامات خلفض    • أية  فرض  لتجنب  النامية  والدول  الدولية  اجلهات  مع  النامية    االنبعااثت التنسيق  الدول  على 

 . اعيةومنها مصر، واليت تتعارض مع خطط التنمية االقتصادية واالجتم

 . الوعي بقضية تغري املناخ على مجيع املستوايت رفع  •


